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Os direitos dos pais e parentesco 

Louvado seja Deus, o Senhor do Universo, diz no Alcorão:{ E teu Senhor decretou que não 

adoreis senão a Ele; e decretou benevolência para com os pais. Se um deles ou ambos 

atingem a velhice, junto de ti, não lhes digas: "Ufa!", nem os maltrates, e dize-lhes dito 

nobre.* E baixa a ambos a asa da humildade, por misericórdia. E dize: "Senhor meu! Tem 

misericórdia deles, como quando eles cuidaram de mim, enquanto pequenino."}, Eu  

testemunho  que não há Deus além de Allah e que Muhammed é seu servo e seu 

mensageiro. Ó Allah, abençoe nosso mestre Muhammed, sua família e seus companheiros. 

Depois: 

 O Islã veio com uma mensagem de graça, apelando a toda criação generosa, e está 

enraizado em todo princípio nobre, guia para toda conduta justa e faz dos valores e ideais 

um modo de vida, ajusta o equilíbrio das transações entre as pessoas com verdade, justiça, 

compaixão, amor e humanidade, onde a Allah Todo-poderoso diz:{ Por certo, Allah ordena a 

justiça e a benevolência e a liberalidade para com os parentes, e coíbe a obscenidade e o 

reprovável e a transgressão. Ele vos exorta, para meditardes}. 

Uma das manifestações da grandeza da lei islâmica é que ela estabelece regras, controles e 

direitos para lidar com pais e parentes; os pais são as pessoas certas que marecem respeitar, 

apreciar e cuidar; Deus Todo-Poderoso nos ordenou em seu livro sagrado a justiça dos pais e 

a caridade para eles, e o Todo-Poderoso os combina com a ordem de adoração e não 

acreditar em Deus, onde O Deus Todo-poderoso diz:{ E adorai a Allah e nada Lhe associeis. 

E tende benevolência para com os pais}, Ele também ordenou que o Todo-Poderoso lhe 

agradecer por sua graça e agradecesse aos pais por seus grandes agradecimentos; Sayyidina 

'Abd-Allah ibn Abbas (que Allah esteja satisfeito com eles) disse: Três versículos que 

desceram são acompanhados por três versículos outros não foi aceito um deles sem o outro, 

incluindo:{ Sê agradecido a Mim, e a teus pais.}, e aquele que agradeceu a Deus, não 

agradeceu a seus pais, não foi aceito por ele. 

O Islã valorizou os pais, ordenou a gente sua justiça, bom atendimento e bondade com eles, 

Foi narrado a partir Abdullah ibn 'Amr (que Allah esteja satisfeito com eles), ele disse que 

um homem veio ao Profeta (que a paz esteja com ele) pedindo dele Al-Jihad, o Profeta disse 

a ele (que a paz esteja com ele): Os seus pais estão vivos?  Ele disse: Sim, o profeta disse: 

neles lute (Jihad). 

As duas filhas do homem justo na história de Moisés (que a paz esteja com ele) deram os 

melhores exemplos de justiça e bom atendimento.O pai deles era um velho, incapaz de 

trabalhar, por isso elas trabalharam com compaixão e sem tédio em vez de o pai delas, Allah 

Todo-poderoso diz:{ E, quando chegou ao poço de água de Madian, encontrou, junto dele, 

uma multidão de homens, que abeberava os rebanhos, e encontrou, um pouco distante 

deles, duas mulheres, que retinham os seus. Ele disse; "Qual é vosso intuito?" Ambas 
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disseram; "Não abeberaremos nossos rebanhos, até que os pastores partam com os seus, 

e nosso pai é bastante idoso."} 

Jabir (que Allah esteja satisfeito com ele) que um homem disse: Ó Mensageiro de Deus, que 

tenho dinheiro e um filho, e que meu pai quer meu dinheiro, o profeta (que a paz esteja com 

ele) diz: (Você e seu dinheiro são para seu pai). 

Temos um bom exemplo em Fátima (que Allah esteja satisfeito com ela) em seu namoro, 

respeito e bondade com seu pai, o Mensageiro de Allah (que a paz esteja com ele); quando o 

profeta (que a paz esteja com ele) entra onde ela estava, ela levanta de seu lugar, beija o e 

senta-lo no lugar dela, gentilmente com ele, e a alegria de vir, e em homenagem a sua 

chegada. 

Como o Islã ordenou que reverenciarmos os pais e não os machucássemos, o Todo-Poderoso 

disse:{ decretou benevolência para com os pais. Se um deles ou ambos atingem a velhice, 

junto de ti, não lhes digas: "Ufa!", nem os maltrates, e dize-lhes dito nobre}.Allah proíbe o 

homem da menor palavra que expressa tédio se houver uma palavra menor que a palavra 

"Ufa", Deus o proíbe, não causar danos aos pais, ou ofendê-los de qualquer maneira, disse 

nosso mestre Abu Huraira (que Allah esteja satisfeito com ele) ao um homem - ele prega na 

justiça de seu pai -: "Não ande na frente de seu pai, nem se sente antes dele, e não o chame 

em seu nome, e não o exponha a insultos," então o muçulmano não deve ser a causa de mal 

a seus pais, nosso Profeta (que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele) disse: (Um dos 

maiores pecados é que o homem amaldiçoa seus pais), Eles disseram: Ó Mensageiro de 

Deus, e como o homem amaldiçoa seus pais? Ele disse: (O homem insulta um homem, então 

o outro insulta o pai dele, e o homem insulta sua mãe, e o outro insulta a mãe dele). 

O Islã recomendou a justiça dos pais e o bom entendimento, mesmo que não sigam a 

mesma religião onde o Todo-poderoso diz:{ "E, se ambos lutam contigo, para que associes a 

Mim aquilo de que não tens ciência, não lhes obedeças. E acompanha-os, na vida terrena, 

convenientemente. E segue o caminho de quem se volta contrito para Mim. Em seguida, a 

Mim será vosso retorno; então, informar-vos-ei do que fazíeis},Isto é o que foi do profeta 

Abraão (que a paz esteja com ele) em seu chamado com seu pai, e nele diz a verdade Todo-

Poderoso:{ E menciona, no Livro , a Abraão - por certo, ele era veracíssimo, profeta * 

Quando disse a seu pai: "Ó meu pai! Por que adoras o que não ouve nem vê e de nada te 

vale? * "Ó meu pai! Por certo, chegou-me, da ciência, o que te não chegou; então, segue-

me, eu te guiarei a uma senda perfeita * "Ó meu pai! Não adores Satã. Por certo, Satã é 

desobediente aO Misericordioso * "Ó meu pai! Por certo, temo que um castigo dO 

Misericordioso te toque: então, tornar-te-ias aliado a Satã."}. 

Asmaa ,a filha de Abu Bakr (que Allah esteja satisfeito com eles), sua mãe vem - ela foi dos 

descrentes - queria: Asmas perguntou ao Profeta (que a paz esteja com ele) sobre isso, ela 

disse: Ó Mensageiro de Allah, minha mãe quer me encontrar, posso  ver minha mãe? Ele 

disse: (Sim, ve e encontra sua mãe). 

A justiça dos pais tem grandes efeitos e benefícios, e grandes virtudes, colhidas pelo escravo 

no mundo e no dia de Juizo final, incluindo que: a justiça dos pais é da justiça e a satisfação 

de Deus, disse o profeta (que a paz esteja com ele):( (Que Allah esteja satisfeito com o 

consentimento dos pais, e a ira de Allah na ira dos pais).). 

Incluindo: liberar à angústia, O Profeta (que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele) 

nos lembrou a condição de três pessoas que se refugiaram da chuva num louro na 



montanha e uma pedra cai na porta do louro, e a pedra o fechou sobre eles, eles disseram: “ 

não salvarão vocês desta rocha, a menos que suplicam para Allah pelo o bem de suas ações, 

e um homem deles disse:  "  Ó Allah! Eu tinha meus pais muito velhos e filhos pequenos, 

pelos quais costumava trabalhar como pastor. Quando voltava para eles à noite e ordenhava 

(os gados), eu começava a dar o leite aos meus pais antes de dar aos meus filhos. E um dia 

fui para longe em busca de um lugar para pastar (para minhas ovelhas), e não voltei para 

casa até tarde da noite e descobri que meus pais haviam dormido. Ordenhei (meu gado) 

como de costume, trouxe o vaso de leite e fiquei em pé diante deles, e não gostava de 

acordá-los do sono e também não gostava de dar leite aos meus filhos antes de meus pais, 

apesar de meus filhos estarem chorando ( de fome) aos meus pés. Então esse meu estado e 

o deles continuaram até o dia amanhecer. (Ó Allah!) Se você considerou que eu tinha feito 

isso apenas para buscar o Seu prazer, por favor, deixe haver uma abertura através da qual 

possamos ver o céu. Então Allah fez para eles uma abertura através da qual eles podiam ver 

o céu.... " Sua obediência aos pais foi um motivo para salvá-lo da angústia. 

Incluindo: quem obedeceu seus pais, seus filhos o obedeceram, porque você colhe o que 

planta. E Allah (o Todo-Poderoso) recompensou Abraão (que a paz esteja com ele) pelas 

boas maneiras com seu pai no seu convite (em seu mensagem). E sua obediência para ele ( 

seu pai),  Allah o abençoou, a obediência de seu filho, Ismail (que a paz esteja com ele). O 

Alcorão mencionou que, ao falar sobre a imagem das melhores formas de obediência e 

obedece a ele ( o pai ), Allah  ( Todo Poderoso ) disse : " E, quando atingiu a idade de 

labutar com ele , este disse: "Ó meu filho! Por certo, vi em sonho que te imolava. Então, 

olha, que pensas disso?" Ismael disse: "Ó meu pai! Faze o que te é ordenado. Encontrar-

me-ás entre os perseverantes, se Allah quiser." 

Assim como a obediência aos pais tem seus frutos neste mundo, é também a razão pela qual 

um muçulmano está feliz no outro mundo para entrar o paraíso. Um homem veio ao Profeta 

(que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele) pedindo permissão para ir à jihad, Ele ( 

que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele) disse: "Você tem mãe?" Ele disse sim." Ele 

disse: "Então fique com ela, pois o Paraíso está sob seus pés". Ele também ( que a paz e as 

bênçãos de Allah estejam com ele) disse: "O pai é o portão do meio para o Paraíso. Então, se 

desejar,  proteja essa porta ou negligencie-a." Ibn Umar disse para um homem: "  Você tem 

medo de fogo? Você gostaria de entrar no Paraíso? "Por Allah, sim!" Eu respondi. Ele 

perguntou: "Seus pais ainda estão vivos?' Eu respondi: 'Minha mãe é'. Ele disse: 'Por Allah, 

se você falasse gentilmente com ela e alimentá-la, você entrará no Jardim desde que evite as 

principais ações erradas'. " 

No entanto, afirmamos que, por mais que o homem obedeça a seus pais, ele não cumprirá 

seus direitos, e não conseguirá retornar o favor deles. O Mensageiro de Allah ( que a paz e as 

bênçãos de Allah estejam com ele)disse: "Um filho não poderia fazer o suficiente por seu 

pai, a menos que o encontrasse como escravo e o comprasse para libertá-lo". 

Eu digo isso e peço perdão a Deus para mim e para vocês 

Louvado seja Deus, o Senhor dos Mundos, e eu testemunho que não há nenhum deus além 

de Allah sozinho com nenhum parceiro, e eu testemunho que nosso Senhor e nosso Profeta 

Muhammad o senhor do Universo, e que a paz e as bênçãos estejam com o selo dos 

profetas e mensageiros, nosso mestre Muhammad Ibn Abduallah, e sobre seus familiares, 

companheiros e os que os seguirem até o Dia do Juízo Final. 



Irmãos Islamismo: 

O Islã recomendou aos pais, e também  recomendou tratar os parentes bem e eles têm 

direitos. Allah ( Todo Poderoso ) disse: " E os parentes consangüíneos têm prioridade uns 

com outros." O Profeta de Allah ( que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele) disse: " 

Na verdade, Allah criou o universo e, quando terminou, o relacionamento familiar aumentou 

e se apegou ao Misericordioso, e o parentesco disse: este é o lugar daqueles que se 

refugiam em Ti de cortar os laços do parentesco familiar. Allah disse : sim e disse-lhe: Você 

não está satisfeito por eu manter um relacionamento com alguém que se une aos seus laços 

de relacionamento e cortá-lo com alguém que rompe seus (laços de relacionamento)? O 

parentesco respondeu: "é claro, oh meu Senhor". Allah respondeu: "Será assim". O 

Mensageiro de Allah (que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele ) então disse: Recite 

se você quiser: ( Então, se voltásseis as costas, quiçá, semeásseis a corrupção na terra e 

cortásseis vossos laços consanguíneos? Esses são os que Allah amaldiçoou: então, Ele os 

ensurdeceu e lhes encegueceu as vistas.) 

O Profeta de Allah ( que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele ) disse que Allah ( Todo 

Poderoso) disse : " Eu sou o Misericordioso (Al-Rahman). Eu criei laços de parentesco e 

derive um nome para eles do Meu Nome. Se alguém mantém laços de parentesco, eu 

mantenho conexão com ele, e cortarei qualquer um que os cortar. " 

Esse relacionamento é alcançado visitando-os e ajudando-os,  Ele (que a paz e as bênçãos de 

Allah estejam com ele) disse: " Dar esmola a uma pessoa pobre é esmola, e (dar) a um 

parente é duas coisas: esmola e manutenção dos laços de parentesco ". Também é 

alcançado visitando o paciente e acompanhando seus funerais e deve respeitar a seus 

velhos, ser misericordioso com seus filhos, e orar por eles. 

Allah (o Todo-Poderoso) fez a laços de parentesco é uma causa na bênção da vida e 

aumento da subsistência. Nosso Profeta ( que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele ) 

dizendo: "Aquele que gosta de aumentar para ele em sua idade e aumentar para ele em sua 

subsistência, ele deve obedecer seus pais e manter boas relações com seus  parentes." O 

Profeta de Allah também (que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele) disse que os 

laços de parentesco são a causa do perdão dos pecados, um homem veio ao Profeta ( que a 

paz e as bênçãos de Allah estejam com ele ) e disse: "Ó Mensageiro de Allah! Fui afligido por 

uma grande pecado. Existe algum arrependimento para mim?" Ele disse: "Você tem sua 

mãe?" O homem disse: "Não". Ele disse: "Você tem tia materna?" O homem disse: "Sim". Ele 

disse: "Então seja obediente a ela". 

A pessoa deve ter cuidado para não romper os laços de parentesco e e evitar devolver a má 

ação do próximo. Em vez disso, perdoe. O Profeta (que a paz e as bênçãos de Allah estejam 

com ele ) disse: " A pessoa que mantém perfeitamente os laços de parentesco não é quem 

recompensa o bem feito por seus parentes, mas quem realmente mantém os laços de 

parentesco é quem mantém boas relações com os parentes que cortaram o vínculo de 

parentesco com ele." um homem veio ao Mensageiro de Allah (que a paz e as bênçãos de 

Allah estejam com ele )e disse: "Eu tenho parentes com quem tento manter os laços de 

relacionamento, mas eles cortam relações comigo; e com quem eu trato gentilmente, mas 

eles me tratam mal, sou gentil com eles, mas eles são difíceis para mim. " Ele (que a paz e as 

bênçãos de Allah estejam com ele ) respondeu: "Se você é como você diz, é como se 

estivesse alimentando-os com cinzas quentes, e você estará com um partidário contra eles 

de Allah enquanto continuar a fazê-lo". 



O Islã proibiu romper os laços de parentesco e alertou sobre suas terríveis consequências 

neste mundo e no próximo mundo.. O Profeta de Allah ( que a paz e as bênçãos de Allah 

estejam com ele ) dizendo:  "Ninguém merece mais o castigo de Allah neste mundo para 

quem o cometeu, juntamente com o que está reservado para a próxima vida, como o 

pecado da injustiça e romper os laços de parentesco." O Profeta de Allah ( que a paz e as 

bênçãos de Allah estejam com ele ) dizendo: "Aquele que rompe os laços de parentesco não 

entrará no Paraíso." 

Devemos ter medo de Allah ( Todo Poderoso ) no que diz respeito aos nossos pais, manter a 

boa relação com os nossos laços de parentesco e tratar da melhor maneira possível com 

todos os seres humanos. 

Oh Allah, ajude-nos a tratar nossos pais com bondade, a manter a boa relação com os 

nossos laços de parentesco, a preservar nosso povo. E faça do Egito paz, segurança, 

abundância e generosidade, assim como todos os países do mundo! 

 

 

 

 

 


